
Consent to the processing of personal data (en)  

You are hereby providing to Prometheus XXI, z.s., ID No: 059 75 719, with its registered 

office at Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, as a personal data controller 

(hereinafter referred to as "Controller"), in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of 

the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter referred to as 

„Regulation“) consent to the processing of your personal data in the scope of name and 

surname, e-mail address, business name and registered office of the company, and position 

in the company for the purposes of organizing summits, conferences, courses, lectures, 

seminars, discussion and hobby clubs and panels, as well as other educational events, for an 

indefinite period of time. Simultaneously, you are hereby providing to the Controller, in 

accordance with Act No 480/2004 Coll., on certain information society services and on the 

amendment to certain other acts, as amended, consent to the use of your e-mail address for 

electronic mail for the purpose of distributing commercial communications relating to 

summits, conferences, courses, lectures, seminars, discussion and hobby clubs and panels, 

as well as other educational events organized by the Controller.  

This consent may be withdrawn at any time by submitting your request to the following e-

mail address: info@singularityuczechsummit.com . The withdrawal of consent is effective as 

of the moment of its delivery to the Controller. The withdrawal of consent does not affect 

the right to process data within the statutory scope.  

By granting this consent, you simultaneously agree that the Controller is authorized to share 

your personal data with Singularity University.  

Simultaneously you confirm, that you have been properly informed by the Controller about 

conditions of processing and protection of personal data, and that the above mentioned 

personal data are provided to the Controller on a voluntary basis. 

Instruction for Data Subject 

As a Data Subject you have the right to ask the Controller to obtain access to personal data, 

the right for rectification of personal data or their erasure  or restriction of their processing 

or the right to object such processing as well as the right for data portability and (the above 

already mentioned) right to withdraw your consent at any time. All rights described in this 

paragraph can be exercised by sending an e-mail request to the Controller to the following e-

mail address: info@singularityuczechsummit.com . 

As a Data Subject you have the right to file a complaint at The Office for Personal Data 

Protection (www.uoou.cz). 

Your personal data are recorded in our secured database. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Tímto poskytujete spolku Prometheus XXI, z.s., IČO: 059 75 719, se sídlem: Klimentská 

1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce 

údajů“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 

jméno a příjmení, e-mail,   obchodní firma/název a sídlo společnosti, pozice ve společnosti, 

pro účely pořádání summitů, konferencí, kursů, přednášek, seminářů, diskusních a 

zájmových klubů a panelů, jakož i jiných vzdělávacích akcí, a to na dobu neurčitou. Současně 

tímto poskytujete správci údajů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s 

použitím své e-mailové adresy pro elektronickou poštu, a to za účelem šíření obchodních 

sdělení týkajících se summitů, konferencí, kursů, přednášek, seminářů, diskusních a 

zájmových klubů a panelů, jakož i jiných vzdělávacích akcí pořádaných správcem údajů.  

Tento souhlas může být kdykoli odvolán, a to na adrese: 

info@singularityuczechsummit.com Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení 

správci údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávnění zpracovávat údaje v zákonem 

stanoveném rozsahu. 

Udělením tohoto souhlasu současně souhlasíte s tím, že správce údajů je oprávněn Vámi 

poskytnuté osobní údaje sdílet se Singularity University. 

Současně tímto potvrzujete, že jste byl/a správcem údajů řádně poučen/a o podmínkách 

zpracování a ochrany osobních údajů a že výše uvedené osobní údaje jsou správci údajů 

poskytovány dobrovolně. 

Poučení subjektu údajů  

Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat od správce údajů přístup k osobním 

údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést 

námitky k tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a (již výše zmíněné) 

právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být 

uplatněna zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: 

info@singularityuczechsummit.com.  

Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz). 

Vaše osobní údaje jsou evidovány v databázi správce údajů se zabezpečením proti zneužití. 
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